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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Mededelingen

Avondvierdaagse
Nog even wat informatie met betrekking tot de avondvierdaagse.
Op maandag, dinsdag en woensdag respectievelijk 6,7 en 8 juni moeten de lopers van de 5
kilometer om 17.30 uur en de lopers van 10 kilometer om 17.15 uur op het schoolplein van
de Jan Ligthartschool aanwezig zijn! Van daaruit vertrekken we gezamenlijk naar het startpunt.
Donderdag 9 juni moeten de lopers van de 5 kilometer om 18.30 uur en de lopers van de 10
kilometer om 18.00 uur aanwezig zijn op ons schoolplein.
De laatste avond vertrekken we om ongeveer 20.00 uur van het Borgshof in Farmsum om het
laatste stuk van de route onder muzikale begeleiding af te leggen. We eindigen tegen 20.30 u in
het Sportpark ‘t Centrum. Daar ontvangt iedereen zijn/haar medaille en kunnen de kinderen
opgehaald worden.
De eerste dag krijgt uw kind een t- shirt mee van school. We willen graag dat ze deze alle
avonden dragen. Op de laatste avond moeten deze shirts weer ingeleverd worden op het
sportpark ( bij het uitreiken van de medailles).
Let op!
- De kinderen worden bij de pauzes voorzien van drinken en op de laatste dag ook
nog van een ijsje.
Mocht u de kinderen zelf snoepgoed en/of een gezonde snack willen meegeven
dan is dit uiteraard geen probleem. ( advies; Houd het beperkt!)
- De vrijdag na de avondvierdaagse (10 juni) zijn alle kinderen vrij. We hebben
namelijk een margedag. De leerkrachten zijn die dag wel op school aanwezig.
Meesters- en juffendag
Op woensdag 29 juni houden we weer een meesters- en juffendag op onze school.
Alle leerkrachten vieren op deze dag hun verjaardag. De invulling van deze ochtend is nog een
verrassing. De kinderen hoeven op deze dag geen eten en drinken mee en we zullen de ochtend
afsluiten onder het genot van een patatje. Voor deze dag gelden de normale schooltijden.
(In de vorige nieuwsbrief stond een verkeerde datum)

Van de MR
Beste ouders/opvoeders,
Op dinsdag 24 mei jl. is er op de Jan Ligthart school een bijeenkomst geweest over de plannen
van de toekomstige huisvesting van onze school.
De leerkrachten en de MR zijn geïnformeerd door Dhr. Dick Henderikse (Directeur Stichting
Marenland) en hebben vragen kunnen stellen over de plannen.
Wat belangrijk om te weten is, is dat er vanuit de MR grote betrokkenheid bij dit traject is.
Mochten er vragen zijn vanuit de ouders en opvoeders stel deze dan gerust aan ons.
Op 2 juni aanstaande om 19:30 is er een zogeheten “Rondetafelgesprek” met als onderwerp
“Onderwijstransitie”. Deze vergadering vindt plaats op het gemeentehuis en is vrij toegankelijk
voor iedereen.
Vanuit Marenland is Dhr. Henderikse de woordvoerder.
Zodra wij meer informatie hebben om te delen zullen we dit zeker doen!
Mark Herder (Voorzitter MR Jan Ligthart)

Uit de groepen
Groep 1 en 2
Schoonmaakavond:
Evenals voorgaande jaren hebben we ook nu weer een schoonmaakavond. Dat wil zeggen, dat
alle materialen waar de kinderen het hele jaar mee gespeeld hebben, schoongemaakt moeten
worden. Dit doen we op donderdagavond 30 juni a.s. vanaf 19.00 uur. We stoppen uiterlijk om
21.30 uur. We zouden het heel fijn vinden, als u ons kunt helpen.
Mocht u willen helpen, geef dit dan z.s.m. door aan juf Dineke.
Als u die avond niet kunt, maar u wilt wel wat thuis schoonmaken, geef dit dan ook door aan juf
Dineke.
Een aantal materialen kunnen in de wasmachine gewassen worden op 30 graden ( in een goed
gesloten kussensloop!!).Lego, duplo, plastic autootjes enz. Verder natuurlijk de verfschorten en
de gymtassen.
Als u die avond wel kunt helpen, neem dan zelf even een emmer en schoonmaakdoeken mee.
Bij voorbaat onze dank.

Schoolreis:
Op woensdag 15 juni gaan groep 1 en 2 op schoolreis naar Nienoord in Leek. We vertrekken die
ochtend om 8.30 uur met de bus ( een dubbeldekker deze keer).
We zijn om 16.00 uur weer terug bij school. U mag uw kind voor die dag een extra broodje
en/of fruit meegeven. Tussen de middag krijgen ze patat met drinken en een ijsje. Snoep
mogen ze niet meenemen!!!. Dat krijgen ze van ons.
Wilt u uw kind ook een extra verschoning meegeven in de tas!! Soms gebeuren er nog kleine
ongelukjes.
De ouders van groep 2 die mee gaan voor begeleiding willen we graag maandagmiddag 13 juni
om 15.15 uur even een korte uitleg geven over die dag. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Kunt u
dan niet komen, kom dan van tevoren even langs bij juf Dineke.
We hopen op een mooie dag met veel zon. Een dag van tevoren krijgen de kinderen allemaal
een t-shirt van school mee naar huis. Het is de bedoeling dat ze deze tijdens de schoolreis
dragen, zodat we de kinderen goed kunnen herkennen in het park. Deze t-shirts kunt u na de
schoolreis, ongewassen weer inleveren op school.
Cito toetsen: In juni zullen de cito toetsen taal en rekenen voor kleuters weer worden
afgenomen.
Tijdens de oudergesprekken van 4 en 5 juli, zullen deze met u worden besproken.
Voor de oudergesprekken krijgt u over een paar weken een uitnodiging met daarop de tijd.
Bezoek aan de bibliotheek:
Maandag 23 mei j.l. zijn groep 1 en 2 naar de bibliotheek geweest. Hier werd het verhaal “Pas
op dit boek bijt” voorgelezen. Het ging over een krokodil. Daarna mochten de kinderen in
groepjes allerlei spelletjes doen, zoals: memory van boeken, letters vissen, boeken opzoeken,
wat is er weg enz. Gelukkig waren er een paar ouders die ons met de auto naar de bieb gebracht
hebben, want het was regenachtig. Een aantal hebben ook meegeholpen met de spelletjes.
Hierbij willen we die ouders nog van harte bedanken!!!
In de klassen zijn we aan het werk over het thema “Kunst”. In de gangen en lokalen kunt u
allerlei kustwerken zien.

Groep 3 en 4
Deze weken zijn we weer met de Cito toetsen aan het werk.
Er zijn nog een aantal rapporten niet op school ingeleverd. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit even
te controleren.
Beide groepen werken ook aan het Vaderdag cadeautje.
Groep 3 t/m 6.
Schoolreis: We gaan naar Drouwenerzand. Gasselterstraat 7, 9533 PC Drouwen. Telefoon:
0599 564 360
Woensdag 15 juni vertrekken we om 9 uur richting Drouwenerzand. De leerlingen worden om
8.30 uur op school verwacht. Om 16.00 uur zijn we weer terug bij school.
In de bus mag niet gesnoept worden.
Wij willen u erop attenderen dat de kinderen geen snoep, zakgeld, drinken en eten mee hoeven
te nemen. Dit krijgen ze allemaal.
Zorg ervoor dat uw kind/kinderen geen nieuwe kleren aan heeft. Ze krijgen een T-shirt van
school mee. Deze worden dinsdagmiddag uitgedeeld.
Mochten er nog specifieke dingen zijn aangaande het eten (b.v. allergie), laat het ons dan zo snel
mogelijk weten. (Het park werkt volgens het all-in principe. Dit betekent dat eten en drinken bij
de entreeprijs zijn inbegrepen).
We hopen op een zonnige en gezellige dag!

Groep 5 t/m 8

In de volgende nieuwsbrief kunt u weer nieuws verwachten uit deze groepen.
Belangrijke data en andere zaken
7 juni: meester Blik jarig
7 juni; praktisch verkeersexamen groep 7
6 t/m 9 juni: avond 4-daagse
10 juni: margedag, alle lln. vrij
15 juni: schoolreis groep 1 t/m 6
27 juni : OR vergadering
29 juni: meesters- en juffendag
30 juni: schoonmaakavond groep 1 en 2
1 juli: speurtocht Delfsail groep 5 t/m 8
4 juli: MR vergadering
4 en 5 juli: oudergesprekken groep 1 en 2
6 t/m 8 juli : schoolreis gr. 7/8
11 juli: oud papier
14 juli: musical gr. 7/8, tevens laatste
schooldag voor alle kinderen
15 juli: start zomervakantie

Oud papier
Het oud papier heeft in april € 534,40
opgeleverd!
Daar kunnen we weer mooie dingen mee doen.
Bedankt iedereen voor het inleveren en
ophalen!

